Verslag cultuurraad van 31 januari 2017
“Dit verslag werd opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle
opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende
zitting.”
Aanwezig:
Verontschuldigd:

1. Welkomwoord + rondje van de zaal (J. Igartua y Porres)
De verontschuldigde mensen/verenigingen worden opgesomd.
Aan alle aanwezigen wordt nog een voorspoedig en gezond 2017 toegewenst op deze laatste dag van
de januarimaand.
Het overlijden van de heer Louis Van den Dries (Willemsfonds afdeling Vilvoorde) wordt meegedeeld.
2. Goedkeuring verslag 29 november 2016 + antwoord vraag over elektronisch

reserveren cc Het Bolwerk (J. Matthys)
Het verslag wordt goedgekeurd.
Antwoord: Caroline Van Camp (cc Het Bolwerk) licht toe dat er een nieuw planningssysteem voor cc
en infrastructuur is. De vroegere aanvragen materiaal en infrastructuru cc Het Bolwerk via pdf blijven
bestaan, maar kunnen nu ook via excel worden ingevuld (zonder handtekening) en dan worden
doorgemaild. Voor de overige lokalen kan dit ook met excel maar met handtekening. Hierbij de link
naar de excel-bestanden:
•
•
•
•

Aanvraagformulier voor het huren van infrastructuur in cc Het Bolwerk
Aanvraagformulier voor het bestellen van catering in cc Het Bolwerk
Bijlage bij het aanvraagformulier voor het huren van de schouwburg in cc Het Bolwerk
Aanvraagformulier voor het huren van stadsinfrastructuur

3. Evolutie werkingssubsidies verenigingen (J. Matthys)
J. Matthys (cubelco) deelt samenvatting uit en presenteert deze nog eens ‘live’ met de nodige
toelichtingen. evolutie toelagen
4. Evaluatie Winters Vilvoorde (J. Matthys)
Ging dit jaar door op het Bolwerkplein (wegens gekende problematiek) met de aloude spiegeltent, veel
weekend- en doordeweekse activiteiten. Iedereen mag/kan opmerkingen en/of suggesties doorgeven
om hiermee volgend jaar zoveel mogelijk rekening te kunnen houden.
Was er meer/minder publiek, impact van het Bolwerkplein: lichte daling inkomsten/opkomst volgens de
stedelijke overheid, stijging publiek bij het vuurwerk, externe activiteiten meer publiek, link handelaars
is moeilijk, foodtrucks link ten volle niet geslaagd, volgend jaar opnieuw Bolwerkplein
Is 3 weken niet te lang? Quid kerstmarkt en winkels  de vijfhoek was nog een werf.
Terwijl J. Matthys de aanwezigheidslijst gaat printen en laat rondgaan, stellen de aanwezigen
zichzelf en hun vereniging voor.
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5. Stand van zaken werkgroepen
5.1. Werkgroep memorandum (F. Ramael)
Iedereen verslag ontvangen? Cultuurraad maart wordt dit een echt agendapunt – deelnemers voor
de werkgroep mogen zich opgeven
5.2. Werkgroep diversiteit (J. Piqueur)
Charter levensbeschouwelijke dialoog was bijgevoegd, stond in basisdocument – vergadering niet
doorgegaan – warme oproep naar medewerkers
6. Terugkoppeling Erfgoedcel (J. Broothaert)

J. Broothaert geeft een samenvatting van de werkzaamheden van de Erfgoedcel (evaluatie
erfgoedcel).
J. Serkeyn voegt hieraan toe dat de verantwoordelijkheid nu berust in de schoot van
Vilvoorde en niet meer Vlaanderen door nieuw decreet, maar wel zonder middelen.
P. Bogaerts: verzoekt om info over toekomstige bedoelingen toch vroeger te ontvangen
binnen de Cultuurraad.
F. Van Lysebetten: wanneer komt de (inmiddels beschilderde) draaibank terug en waar?
Het boek over De Kruitfabriek is bijna uitgeput. De Heemkundige Kring heeft een aanvraag
ingediend om de kraan van Koekoekx te klasseren.
7. Charter Levensbeschouwingen (F. Ramael)
cf. antwoord J. Piqueur
8. Rondvraag (J. Igartua y Porres)
J. Matthys: morgen vallen de formulieren subsidies 2017 werkjaar 2016 + verlenging erkenning in de
brievenbus.
J. Matthys: toelichting over het participatieplatform van Stad Vilvoorde, 3 projecten waaronder
kindvriendelijke stad (Citizenlab)
M. Leys: Vraagt zich af of de huurprijs van materiaal/lokalen wordt opgeslagen? Neen, nieuw
materiaal krijgt wel een tarief.
J. Piqueur: Er was een computerprobleem voor tarificatie in verband met de btw tarieven. Hij heeft
wel mail ontvangen ter notificatie.
F. Van Lysebetten: was aanwezig op klankbordgroep van 13/12, een nieuwe vindt plaats op 7/2
onder het thema Wonen in Vilvoorde
N. Tommelein: vraagt of zij terecht kan in BObar voor organisatie uiteenzetting met Iraanse
vluchtelinge op een zondagmiddag? Zij wordt doorverwezen naar Bruno De Hertog en BObar om
daar alle info te verkrijgen.
M. Leys: vraagt om liever geen cc optredens te plannen tijdens opvoeringsweek van vereniging.
Positief antwoord was gegeven, maar liever niet. C. Van Camp antwoordt dat cc altijd in alle
openheid de vraag zal stellen en dat een negatief antwoord zeker geen probleem mag vormen.
M. Leys: wordt een zaal met of zonder btw verhuurd? Volgens een lid van de Cultuurraad wordt
onroerende verhuring zaal is vrijgesteld, roerende verhuring niet. Dit zal worden onderzocht.
De cultuurraad wordt afgesloten met een nieuwjaarsreceptie.
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